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“Para adquirir conhecimento é preciso estudar. Para adquirir 

sabedoria é preciso observar.”

William Arthur Ward



Introdução



Introdução

 Agências de fomento como o CNPq e a CAPES se 

empenham, cada vez mais, em deixar público

dados e informações sobre o ensino e a pesquisa 

no Brasil.

 Essas agências também se esforçam para 

oferecer acesso as principais bases de dados 

científicas do mundo.



Motivação

 A demanda por financiamento de atividades 

científicas faz com seja necessária a comparação 

de uma quantidade grandes de dados utilizados 

na avaliação de grupos de pesquisadores e 

instituições.

 Isso implica que essas informações devem ser 

obtidas rapidamente e se possível, 

automaticamente.



Motivação

 Apesar da grande quantidade de dados públicos 

disponíveis atualmente nas mais diversas bases de 

dados científicas nacionais e internacionais, há 

um sério problema quanto à obtenção desses a 

partir dessas bases.

 Algumas bases impõem limitações de acesso ou 

disponibilizam os dados em formatos que 

dificultam a extração de informações.



Objetivo

Viabilizar mapeamentos de produção científica de 

acordo com dados públicos disponibilizados em 

bases de dados científicas, utilizando indicadores 

bibliométricos para que análises e estudos mais 

abrangentes e complexos possam ser realizados 

de maneira transparente, rápida e simples.



Objetivo

 Com essas informações é possível realizar análises 

e estudos de pesquisadores, instituições, áreas e 

até mesmo de países.

 Esses estudos podem contextualizar a produção 

científica brasileira no cenário internacional e 

auxiliar na definição de políticas públicas.



Bases de dados científicas

Bolsas em curso



Bases de dados científicas

Bolsas em curso



Plataforma Lattes



Plataforma Lattes

http://lattes.cnpq.br/



Sistema Currículo Lattes



Bolsas em Curso

http://plsql1.cnpq.br/divulg/RESULTADO_PQ_102003.curso

DOUTORADO



Qualis Periódicos

https://qualis.capes.gov.br/



Qualis Periódicos



Cursos de Pós-Graduação

http://www.capes.gov.br/cursos-recomendados



Cursos de Pós-Graduação



Cursos de Pós-Graduação



Cursos de Pós-Graduação



Cursos de Pós-Graduação



Web of Science

http://apps.webofknowledge.com/



Web of Science



Web of Science



Web of Science

27º 



Journal Citation Reports® (JCR ®)

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?RQ=HOME



Journal Citation Reports® (JCR ®)



Journal Citation Reports® (JCR ®)



Journal Citation Reports® (JCR ®)



Journal Citation Reports® (JCR ®)



Scopus

http://www.scopus.com/



Scopus



SCImago Journal & Country Rank

http://www.scimagojr.com/



SCImago Journal & Country Rank



SCImago Journal & Country Rank

14º 



Termos importantes

 Extração de Informação

 Linguagem de Domínio Específico

 Fator de Impacto



Extração de Informação

 Extração de Informação (EI) é o processo de obtenção 

de informação a partir de documentos: não 

estruturados (ou livres), semiestruturados e estruturados.

 O desafio tecnológico associado à EI está fortemente 

correlacionado às características do tipo de 

documento do qual a informação é extraída.



Extração de Informação

 A informação na Web, em sua maioria, está organizada 

de forma semiestruturada, ou seja, em tabelas, listas 

enumerados e itemizadas.

 Um problema é que páginas Web estão em constante 

atualização. Isso pode impedir que informações sejam 

automaticamente extraídas por ferramentas, 

principalmente, se fazem uso de expressões regulares.



Linguagem de Domínio Específico

 Uma LDE ou DSL (Domain-Specific Language) é uma 

linguagem que oferece, por meio de notações e 

abstrações, poder de expressão focado a um único 

domínio.

 Uma LDE tem como objetivo resolver um problema em 

particular, tornando-a mais acessível ao público.



Linguagem de Domínio Específico

 O processo de aprendizagem pode ser bem mais 

rápido e intuitivo, uma vez que a linguagem pode ser 

mais próxima da língua dos usuários não exigindo 

especialistas em programação.

 O processo de aprendizagem de uma linguagem de 

programação é uma tarefa difícil e demorada.



Fator de Impacto

 O fator de impacto (FI) talvez seja o mais conhecido e 

debatido índice bibliométrico.

 Foi criado por Eugene Garfield (1955).

 O FI é calculado anualmente pela Thomson Reuters 

para todos os periódicos indexados na WoS e 

publicado no JCR®.



Fator de Impacto

 Para o cálculo do FI considera-se o número de 

citações recebidas pelos artigos publicados em um 

periódico em determinado ano, dividido pelo número 

de artigos publicados neste mesmo periódico nos dois 

anos anteriores.

 Entram no cálculo apenas artigos publicados em 

periódicos indexados na WoS.



Fator de Impacto

Ano Artigos Citações

2013 96 65

2014 120 87

Total 216 152

FI2015 = 
65+87

96+120
= 

152

216
= 0,704



Fator de Impacto

 No Brasil, o JCR® é utilizado por vários comitês de área 

da CAPES para avaliar a produção intelectual dos 

programas de pós-graduação nestas áreas.

 Também é utilizado na PL nos currículos Lattes dos 

pesquisadores.

 Principais problemas: autocitação e citação cruzada.



Ferramentas Computacionais

 Linguagem LattesMiner

 Sistema SUCUPIRA

 Sistema MapComp



Linguagem LattesMiner

LattesMiner

É uma linguagem de domínio específico que permite a extração
automática de informações de currículos Lattes e a
identificação e análise de redes sociais acadêmicas.

É composta por um conjunto de classes escritas em Java que
permite que outros desenvolvedores implementem suas próprias
aplicações com alto nível de abstração e poder de expressão.



Linguagem LattesMiner

Arquitetura de Componentes



Linguagem LattesMiner

Definição dos termos do problema



Linguagem LattesMiner

Diagrama de Classes UML

Multilíngue



Linguagem LattesMiner

Exemplo de Uso



Sistema SUCUPIRA



Sistema SUCUPIRA



Sistema MapComp



Sistema MapComp

Exemplo de uma busca por duas competências.
Alguns filtros foram definidos.



Sistema MapComp
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Sistema MapComp



Sistema MapComp

Neste exemplo, foi definida uma categoria como filtro.

O número de pesquisadores doutores diminui para 9



Sistema MapComp

A planilha contém, no máximo, os 50 primeiros resultados da busca.



Sistema MapComp



Estudos de Casos - UNIFENAS

 1) Egressos de todos os Cursos de Graduação que 

fizeram doutorado de acordo com o currículo 

Lattes

 2) Produção Científica em periódicos indexados na 

WoS 27 de outubro de 2015

25 de setembro de 2014



Estudos de Casos - UNIFENAS

Posição Curso de Graduação Doutores

1º Medicina Veterinária 44

2º Fisioterapia 20

3º Odontologia 18

4º Agronomia 16

5º Farmácia 12

6º Psicologia 11

7º Medicina 9

8º Ciência da Computação, Direito 8

TOTAL 191



Estudos de Casos - UNIFENAS

Região Doutores Estados

Norte 3 AC (1), AM (1) e RO (1)

Nordeste 10 BA (4), PE (2), SE (2), CE (1) e PB (1)

Centro-Oeste 12 GO (6), DF (3), MT (2) e MS(1)

Sudeste 123 MG (77), SP (38), ES(4) e RJ (4)

Sul 10 PR (5), RS (3) e SC (2)

TOTAL 158 18 estados + DF



Estudos de Casos - UNIFENAS

 8 egressos são bolsistas PQ do CNPq

1 (PQ 1B), 1 (PQ 1D) e 6 (PQ 2)

 8 egressos da Ciência da Computação

2 (1993), 1 (1995), 1 (1996), 3 (1997) e 1 (2002) 



Estudos de Casos - UNIFENAS

405 artigos publicados em periódicos indexados na WoS



Estudos de Casos - UNIFENAS

 Os 405 artigos foram publicados com coautores de 12 

países.

Estados Unidos (12), Portugal (4) e Espanha (4)

 Foram publicados em 191 periódicos diferentes.

 O autor que mais publicou é um egresso.

Hercílio Martelli Junior (Odontologia), com 23 artigos



Estudos de Casos - UNIFENAS

 Do total de 405 artigos publicados, 271 (66,91%) 

foram citados em 1.471 artigos, em 648 periódicos

indexados,  por autores de 88 países.

Brasil (757)

EUA (132) 

China (122)



Considerações

 O fato dos dados estarem públicos não garante que sua 

utilização ocorra de forma simples e rápida.

 É conveniente ter ferramentas computacionais que 

permitam automatizar e agilizar o processo de obtenção 

das informações necessárias.



Considerações

 As bases de dados científicas estão em constante 

atualização e, se o tempo de obtenção das informações 

for muito demorado, o estudo pode considerar 

informações desatualizadas.

 Com as ferramentas desenvolvidas é possível realizar 

estudos mais abrangentes envolvendo grandes 

quantidades de dados e que antes eram impraticáveis.



Interessante

http://ella.slis.indiana.edu/~katy/



Interessante
http://textvis.lnu.se/



Interessante

http://www.gpsvisualizer.com/

http://www.wordle.net/

http://jung.sourceforge.net/



Exemplos (2009)



Exemplos (2010)



Exemplos (2011)



Exemplos (2012)



Exemplos (2013)



Exemplos (2014)



Exemplos (2015)



Exemplos (2015)



É isso...

Alexandre Donizeti Alves

alexdonizeti@gmail.com


